
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08068305 Шифра делатности 6910 ПИБ 100448017

Назив REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, СРЕМСКА 9

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 120 55 77

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003 7 0 0

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005 15 7 0 0

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 113 55 77

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010

023 2. Постројења и опрема 0011 16 113 55 77

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 2.764 3.091 8.794

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 80 254 80

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 17 80 254 80

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 1.894 991 7.492

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 18 1.894 991 6.316

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040 18 0 0 1.176



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 47 46 669

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 18 6 22 7

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 18 41 24 662

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 19 742 1.798 550

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 20 1 2 3

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 2.884 3.146 8.871

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 1.419 1.306 5.710

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 21 1.139 1.139 1.139

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 22 7 7 7

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406 22 76

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 197 160 4.564

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 23 154 149 4.564

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 23 43 11 0

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 68 69 1.107

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 68 69 1.107

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419 24 68 69 1.107

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 25 18 8 52

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 1.379 1.763 2.002

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 26 1 33 62

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 287 529 266

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 27 287 529 266

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 1.091 1.201 1.674



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 28 558 561 813

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 29 533 640 861

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 2.884 3.146 8.871

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08068305 Шифра делатности 6910 ПИБ 100448017

Назив REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, СРЕМСКА 9

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 11.319 10.463

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 11.319 10.445

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 4 11.319 10.445

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 5 18

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 11.559 10.037

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 6 204 269

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 7.083 5.749

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 7 5.284 4.159

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 7 878 693

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 7 921 897

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 8 24 22

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 9 3.362 3.163

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 10 886 834



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 426

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 240

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 3 20

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 11 3 13

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035 11 7

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 3 20

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 12 493

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 13 283 106

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 11.602 10.569

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 11.562 10.550

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 14 40 19

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 40 19



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 1 0

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 8

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 4

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055 43 11

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08068305 Шифра делатности 6910 ПИБ 100448017

Назив REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, СРЕМСКА 9

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 43 11

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Биланс успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 89

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 13

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

333

3. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2007

б) губици 2008

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Биланс успеха у будућим
периодима

332

1. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

а) добици 2009

б) губици 2010

334

2. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

3. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

4. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) ≥ 0

2019 76

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) ≥ 0

2020

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023 76

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025 119 11

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08068305 Шифра делатности 6910 ПИБ 100448017

Назив REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, СРЕМСКА 9

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 12.789 13.038

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 11.885 12.459

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 904 579

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 13.839 11.772

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 4.543 4.533

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 7.056 5.188

4. Плаћене камате у земљи 3010 3 13

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 2.237 2.038

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 1.266

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016 1.050

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 6 11

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045 6 11

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 6 11

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 12.789 13.038

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 13.845 11.783

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 1.255

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 1.056

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 1.798 550

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054 7

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 742 1.798

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08068305 Шифра делатности 6910 ПИБ 100448017

Назив REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, СРЕМСКА 9

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 1.139 4010 4019 4028 7

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 1.139 4012 4021 4030 7

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 1.139 4014 4023 4032 7

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 1.139 4016 4025 4034 7

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 1.139 4018 4027 4036 7

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 0 4046 4.564 4055 4064 0

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 -4.415 4056 4065 0

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 0 4048 149 4057 4066 0

4. Нето промене у ____ години 4040 4049 11 4058 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 4050 160 4059 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 4052 160 4061 4070 0

8. Нето промене у ____ години 4044 76 4053 37 4062 4071 0

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 76 4054 197 4063 4072 0

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 5.710 4082

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 1.295 4084

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 1.306 4086

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 1.306 4088

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 1.419 4090

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU 

 

Zavod za sudska veštačenja Novi Sad je osnovan Odlukom Izvršnog veća Skupštine SAP 

Vojvodine broj 01-620/6-73 od 23.11.1973. godine, a Zakonom o ustanovama koje su osnovali 

pokrajinski organi imao je status ustanove od posebnog društvenog interesa 

Zavod za sudska veštačenja Novi Sad kao društveno preduzeće je registrovano kod Trgovinskog 

suda u Novom Sadu 03.07.1998. godine (registarski broj ulošoka 1-27), a registracija prevedena 

u Agenciji za privredne registre 2005. godine pod brojem BD 8116 

Na prvoj vanrednoj Skupštini akcionara, održanoj 29.11.2007. godine, doneta je odluka o 

promeni oblika organizovanja iz društvenog preduzeća u akcionarasko društvo. 

Zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad je otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: 

Društvo). Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj 

BD 3024/2008 od 29.01.2008. godine. 

U 2008. godini Društvo je izvršilo povećanje akcijskog kapitala — dokapitalizaciju, u skladu sa 

odredbama ugovora o prodaji društvenog kapitala, o čemu je pribavljen izveštaj revizora o 

usag1ašenosti sa odredbama ugovora. Navedena promena je registrovana kod Agencije za 

privredne registre po rešenju broj BD 125419/2008 od 14.08.2008. godine. 

Dana 25.02.2011.godine Agencija za privatizaciju Republike Srbije raskinula je Ugovor  o 

prodaji kapitala br. Ov. II 5802/07 od 06.11.2007. zaključen izmedju Agencija za privatizaciju 

Republike Srbije i kupca Tijane Djordjević iz Novog Sada, zbog neispunjenja ugovornih 

obaveza od strane kupca. 

Nakon raskida Ugovora o prodaji kapitala, Odlukom Agencije za privatizaciju o prenosu 

kapitala br. 10-6691/11-406/04 od 08.03.2011. godine,Agenciji za privatizaciju preneto je 6.238 

akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara, a Rešenjem o prenosu sopstvenih akcija br. 10-

670/11-406/04 od 08.03.2011. godine 2.350 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara. Društvu 

je imenovan privremeni zastupnik kapitala. 

Ugovorom o prenosu osnivačkih prava u privrednom društvu Zavod za sudska veštačena a.d. 

Novi Sad od 18.06.2015. godine osnivačka prava su preneta sa Agencije za privatizaciju na 

Republiku Srbiju, čime je Republika Srbija postala vlasnik 76,18964% akcija Društva.Rešenjem 

APR broj BD 85738/2015 od 23.10.2015. Zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad promenio 

je naziv u Republički zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad. 

Pretežna delatnost Društva su ostali pravni poslovi -  usluge sudskih veštaka (šifra 6910). 

Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u mikro 

pravno lice. 

Društvo je u toku 2009. registrovalo dva ogranka u Beogradu i Petrovaradinu, što je registrovano 

kod Agencije za privredne registre broj BD 136668/2009 dana 04.09.2009. godine. 

Društvo je u toku 2011. godine izvršilo promenu sedišta , što je registrovano kod Agencije za 

privredne registre broj BD 125715/2011 dana 28.10.2011. 

Društvo je u toku 2017. izbrisalo iz registra ogranke u Beogradu i Petrovaradinu, što je 

registrovano kod Agencije za privredne registre broj BD 54587/2017 dana 27.06.2017. i BD 

54584/2017 dana 27.06.2017. godine 

Sedište Društva je u Novom Sadu, Sremska br.9.; 

Poreski identifikacioni broj Društva je 100448017. 

Matični broj Društva je 08068305. 

Prosečan broj zaposlenih u 2021. godni bio je 6, a u 2020 godini 8. 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 

 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD 

 

Finansijski izveštaji  

 

Finansijski izveštaji Društva uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine, bilans 

uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se 

završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i procena, te napomene 

uz finansijske izveštaje. 

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 

 

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni 

glasnik RS” br. 62/2013), kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje 

i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i 

obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, 

koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne 

računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja 

(MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda, koji se obavezno primenjuju za 

finansijsku godinu koja počinje 1. januara 2013. godine. 

Pored Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog 

izveštavanja, koji su zvanično usvojeni Rešenjem ministra finansija Republike Srbije i 

objavljeni u “Službenom glasniku RS” br. 35/2014 od 27. marta 2014. godine, kod sastavljanja 

finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o 

Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i 

preduzetnike (“Službeni glasnik RS” br. 95/2014) i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca 

finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” br. 

95/2014 i 144/2014). Priloženi finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji odstupa od onog 

definisanog u MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja”. 

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije 

navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. 

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike 

obrazložene u napomeni 3. Računovodstvene politike i procene korišćene prilikom sastavljanja 

ovih finansijskih izveštaja su konzistentne sa računovodstvenim politikama i procenama 

primenjenim u sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2010. godinu. 

 

2.2. Uporedni podaci 

Uporedne podatke predstavljaju finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se završila 

na dan 31. decembra 2020. godine, koji su bili predmet nezavisne revizije. 

 

2.3. Preračunavanje stranih valuta 

Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja zvaničnu 

izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva. 

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva 

važećih na dan transakcije ili na dan procene vrednosti ako su stavke ponovo odmeravane. 
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2.4. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja 

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod 

pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u 

doglednoj budućnosti.  

 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Priznavanje prihoda 

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da 

će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer 

vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog 

poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez poreza na dodatu vrednost.  

Društvo priznaje prihod koji predstavlja prenos ugovorom obećanih usluga kupcima u iznosu 

koji odražava naknadu na koju društvo očekuje da stekne pravo u zamenu za prenetu uslugu 

Finansijski prihodi 

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata i ostale finansijske prihode, ostvarene iz 

odnosa sa drugim pravnim licima. 

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na 

koji se odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i 

od zateznih kamata koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u 

skladu sa ugovornim odredbama.  

3.2 Rashodi 

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na 

obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali. 

 

Poslovni rashodi 

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju 

troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od 

strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, 

platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu. 

Finansijski rashodi 

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata, koji se evidentiraju u bilansu uspeha 

perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom uzročnosti. 

 

3.3. Nematerijalna imovina 

Nematerijalna imovinu čine nematerijalna ulaganja sa ograničenim vekom upotrebe kao što su 

licence za softver i druga nematerijalna ulaganja. 

U trenutku nabavke nematerijalna imovina se početno vrednuje po trošku nabavke, odnosno po 

nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. U nabavnu vrednost nematerijalnih sredstava uključuje 

se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji se mogu 

direktno pripisati pripremi sredstva za nameravanu upotrebu. 

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina vrednuje se po nabavnoj vrednosti 

umanjenoj za ispravku vrednosti. Amortizacija se obračunava po stopi od 20,00. 
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3.4. Oprema 

 

Opremu čini grupa sredstava slične prirode za koja se očekuje da će se koristiti u periodu dužem 

od jedne godine i koje Društvo drži radi upotrebe u poslovanju.  

Društvo iskazuje stavku na poziciji opreme ukoliko ona ispunjava dva kriterijuma: da će buduća 

ekonomska korist povezana sa tim sredstvima priticati u Društvo i ako se pojedinačna nabavna 

vrednost u momentu nabavke može pouzdano utvrditi uz uslov da je ona veća od jedne prosečne 

bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa. 

U trenutku nabavke, oprema se početno vrednuje po trošku nabavke, odnosno po nabavnoj 

vrednosti ili po ceni koštanja. 

U nabavnu vrednost opreme uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni 

troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, odnosno dovođenja u stanje 

funkcionalne pripravnosti. 

Nakon početnog priznavanja oprema se vrednuje po svom trošku nabavke, umanjenom za 

ukupan iznos obračunate amortizacije. 

Osnovicu za amortizaciju opreme čini nabavna vrednost. Obračun amortizacije počinje kada je 

sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obračunom amortizacije prestaje kada je sadašnja 

vrednost jednaka nuli, kada je sredstvo rashodovano ili prodato, ili kad se reklasifikuje u stalno 

sredstvo koje se drži za prodaju.  

Amortizacija opreme vrši se za svako posebno sredstvo primenom metode proporcionalnog 

otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka trajanja, 

primenom sledećih amortizacionih stopa: 

 

 

Stopa 

 amortizacije 

(%) 

Računari i pripadajuća oprema 

Kancelarijski inventar 

Ostala sredstva 

 20,00 

16,50 

10,00 

Sredstva alata i sitnog inventara, iskazuju se kao oprema na posebnom analitičkom računu. Ako 

je njihova pojedinačna nabavna vrednost manja od 50.000,00 dinara otpisuje se po godišnjoj 

stopi od 100%, shodno odredbama Pravilnika. Za ostala sredstva utvrđuje se stopa koja proističe 

iz procenjenog veka korisne upotrebe. 

Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća 

Republike Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu 

utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. 

Dobitak koji nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a 

gubitak nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda. 
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3.5. Umanjenje vrednosti ne finansijskih sredstava 

Sredstva sa neograničenim korisnim vekom upotrebe ne podleže amortizaciji i testiraju se na 

umanjenje vrednosti jednom godišnje. Za sredstva koja podležu amortizaciji testiranje na 

umanjenje njihove vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da 

knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti se 

priznaje u visini za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive 

vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjene za 

troškove prodaje ili vrednosti u upotrebi. Za svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se 

grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani 

tokovi (jedinice koje generišu gotovinu). Ne finansijska sredstva, osim Goodwill-a, kod kojih 

je došlo do umanjenja vrednosti se revidiraju na svaki izveštajni period zbog mogućeg ukidanja 

efekata umanjenja vrednosti. 

Na dan 31. decembra 2021. godine, na osnovu procene rukovodstva Društva, ne postoje 

indicije da je vrednost opreme obezvređena. 

 

3.6. Finansijski instrumenti 

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija 

(izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz 

bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili 

finansijske obaveze. 

 

Finansijska sredstva 

Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna 

od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju 

kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog 

sredstva, i kada je Društvo izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad 

finansijskim sredstvom. 

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive 

transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju 

po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se 

transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih 

sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da će kupiti ili 

prodati sredstvo. 

Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 

iz poslovanja. 

Finansijska sredstva, osim onih koja se vode po fer vrednosti, testiraju se na obezvređenje na 

kraju svakog izveštajnog perioda. Finansijska sredstva se smatraju obezvređenima kada postoje 

objektivni dokazi da je, kao rezultat jednog ili više događaja nastalih nakon priznavanja 

finansijskog sredstva, došlo do izmena procenjenih budućih tokova gotovine. 

Društvo prestajeda priznaje finansijsko sredstvo kada ugovorena prava nad tim sredstvom 

isteknu ili kad Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima koja čine finansijsko sredstvo. 

a) Potraživanja iz poslovanja 

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca 

i druga potraživanja iz poslovanja. 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za izvršene usluge. Potraživanja se 

evidentiraju po fakturnoj vrednosti. 
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Ispravka vrednosti kratkoročnih potraživanja vrši se na teret ostalih rashoda, prema 

kriterijumima iz Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva za sva 

kratkoročna potraživanja i plasmane koja su na osnovu procene rukovodstva Društva 

nenaplativa. Direktan otpis na teret rashoda vrši se samo u slučaju kada je nemogućnost naplate 

potraživanja izvesna i dokumentovana, a odluku o direktnom otpisu potraživanja donosi Odbor 

direktora Društva na predlog Komisije za popis. 

Finansijske obaveze 

Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna 

od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje 

kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili 

istekla.  

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive 

troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, 

kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se 

priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti. 

 

Finansijske obaveze uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja.  

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju 

po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti. 

Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa  

Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se 

klasifikuju kao dugoročne. 

Međusobno prebijanje finansijskih instrumenata 

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se 

priznaje u bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši 

prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se 

istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza. 
 

3.7. Primanja zaposlenih 

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 

doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 

obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim 

po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, obavezno da od 

bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 

Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja. 

Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se 

odnose. 

Otpremnine  

U skladu sa Zakonom o radnim odnosima, Društvo ima obavezu da plaća otpremninu prilikom 

odlaska u penziju, u iznosu 2 mesečne zarade (2013. godine 3 mesečne zarade) ostvarene u 

Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Društvo nije izvršilo 

aktuarsku procenu sadašnje vrednosti ove zakonske obaveze u skladu sa zahtevima MRS 19 – 

Naknade zaposlenima.  
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3.8. Zalihe 
 

Zalihe materijala procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine neto fakturna 

vrednost i zavisni troškovi nabavke.  

 

Zalihe materijala i inventara se evidentiraju po stvarnim nabavnim a obračun izlaza sa zaliha 

vrši se po metodi ponderisane prosečne cene. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 

 

3.9. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja 

 i računovodstveni tretman kursnih razlika 

Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute utvrđenom 

na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Monetarne pozicije 

iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare prema srednjem kursu 

utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan bilansa. Pozitivne i 

negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima 

plaćanja u toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha Privrednog društva, kao 

prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda. 

Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu 

valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani 

su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika 

u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda. 
 

3.10. Porezi i doprinosi 

a) Porez na dobit 

Tekući porez 

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih 

lica Republike Srbije. 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o 

porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos 

obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu koju predstavlja oporezivi 

dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobit pre oporezivanja iskazana 

u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim 

zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj 

prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja. 

Poreski propisi u Republici Srbiji, ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 

iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Gubici iz 

tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz 

budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 

 

Odloženi porez 

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove 

imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan 

izveštavanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za obračun 

iznosa odloženog poreza.  
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Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska 

sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i neiskorišćene iznose prenosivih poreskih 

kredita i poreskih gubitaka, do mere do koje je izvesno da je nivo očekivane buduće oporezive 

dobiti dovoljan da se sve odbitne privremene razlike, preneti neiskorišćeni poreski krediti i 

neiskorišćeni poreski gubici mogu iskoristiti. 

Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na svaki izveštajni datum 

i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka 

dovoljan da se ukupna vrednost ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti.  

Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na svaki izveštajni datum i priznaju 

do mere u kojoj je postalo verovatno da će buduća oporeziva dobit dozvoliti povraćaj odloženog 

poreskog sredstva. 

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto dobit izveštajnog 

perioda.  

Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist ili na 

teret kapitala se takođe evidentira u korist, odnosno na teret kapitala. 

b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge 

poreze, razne naknade i doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim poreskim 

propisima. Ovi porezi 

 

3.11. Dugoročna rezervisanja 

 

Dugoročna rezervisanja se priznaju kada: Društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je 

nastala kao rezultat prošlog događaja, je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske 

koristi biti potreban za izmirenje obaveze i iznos obaveze može pouzdano da se izmeri.  

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS 19, Društvo nije radilo 

jer smatra da nisu materijalno značajna. 
 

3.12. Naknadno ustanovljene greške 

 

Korekcija grešaka koje su nastale u jednom, a uočene u narednom obračunskom periodu (greške 

nastale zbog nekorišćenja ili pogrešnog korišćenja podataka koji su bili ili razumno mogli biti 

dostupni), vrše se na sledeći način: 

- materijalno značajne greške (greške veé od 5% ukupnih prihoda) iz ranijeg perioda knjiže se 

preko početnog stanja imovine, obaveza i kapitala za najranji prezentovani period; 

- ako efekti nastaju u periodu od datuma bilansa stanja do datuma obelodanjivanja finansijskih 

izveštaja, a koji su u direktnoj vezi sa stanjem bilansnih pozicija koje postoje na datum bilinsa 

stanja, vrši se korekcija prethodno priznatih iznosa u finansijskim izveštajima na dan bilansa;  

- ako efekti poslovnih dogadaja nastaju u periodu od datuma bilansa stanja do datuma 

obelodanjivanja finansijskih izveštaja, koji se odnose na okolnosti koje nisu postojale na datum 

bilansa stanja, ne vrši se prilagodavanje iznosa, već se u napomenama uz finansijske izvestaje 

vrši obelodanjivanje prirode događaja i procene njihovih finansijskih efekata, a ukoliko te 

procene nisu izvodljive, u napomenama se daje informacija o neizvodljivosti; 

- materijalno beznačajne greške iz ranijeg perioda knjiže se preko odgovarajućih stavki tekućeg 

perioda. 
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lspravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa 

neraspoređene dobiti iz ranijih godina, odnosno neraspoređenog gubitka ranijih godina na način 

utvrđen MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške; 

ispravke ostalih grešaka ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u korist prihoda perioda u kome 

su identifikovane. 

 

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM 

 

4.1. Faktori finansijskog rizika 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima kao što su tržišni rizik, kreditni 

rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u 

situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko 

poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba 

Društva u skladu sa politikama odobrenim od strane Odbora direktora.  

a) Tržišni rizik 

Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta biti 

promenljiva zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što sledi:  

Rizik od promene kurseva stranih valuta 

Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku promena kursa stranih valuta 

koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno evru. Rizik proističe kako iz 

budućih poslovnih transakcija, tako i iz priznatih sredstava i obaveza u stranoj valuti. 

Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih 

valuta u odnosu na njegovu funkcionalnu valutu. Društvo je maksimizirao usklađenost priliva 

i odliva u istoj valuti radi zaštite od promene deviznih kurseva. 

Rizik od promene cena 

Društvo nije izloženo većem riziku od promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom 

da nema značajnih ulaganja klasifikovanih u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao 

finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 

uspeha. 

b) Kreditni rizik  

Kreditni rizik je rizik finansijskog gubitka za Društvo ako druga ugovorna strana u finansijskom 

instrumentu ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Kreditni rizik prevashodno proističe po osnovu 

potraživanja iz poslovanja. 

U skladu sa usvojenom kreditnom politikom, Društvo analizira kreditni bonitet svakog novog 

pojedinačnog kupca pre nego što mu se ponude standardni uslovi prodaje. Takođe, za svakog 

kupca je ustanovljen kreditni limit koji predstavlja maksimalni dozvoljen iznos potraživanja 

pre nego što se zatraži odobrenje direktora. Kupcu čiji kreditni bonitet ne ispunjava tražene 

uslove, prodaja se vrši samo na bazi avansnog plaćanja. 

c) Rizik likvidnosti 

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih 

finansijskih obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće, 

uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i 

ugrožavanja svoje reputacije. 
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4.2. Upravljanje rizikom kapitala 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u 

neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo 

povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi očuvalo optimalnu 

strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 

Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izračunava iz 

odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala.  

 

5. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA 

 

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih 

mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava 

i obaveza, obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih 

izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su 

zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. U nastavku 

su prikazane ključne pretpostavke vezane za budućnost i ostali izvori procenjivanja neizvesnosti 

na datum bilansa stanja koji predstavljaju značajan rizik na materijalne korekcije iznosa pozicija 

bilansa stanja u sledećoj finansijskog godini. 

5.1  Amortizacija i stope amortizacije 

Obračun amortizacije i stope amortizacije su zasnovane na projektovanom ekonomskom veku 

trajanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja. Jednom godišnje Društvo 

procenjuje ekonomski vek na osnovu trenutnih predviđanja. 

5.2.  Ispravka vrednosti potraživanja 

Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu procene rukovodstva zasnovanoj na analizi 

potraživanja od kupaca, istorijskih otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promenama u 

uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim 

budućim naplatama. 

5.3.  Ispravka vrednosti zaliha 

Ispravka vrednosti zaliha se vrši na osnovu procene njihove neto prodajne cene na tržištu. 

Jednom godišnje Društvo procenjuje opravdanost visine ispravke vrednosti zaliha na osnovu 

trenutnih predviđanja. 

5.4. Fer vrednost 

Fer vrednost odgovarajućih finansijskih instrumenata za koje ne postoji aktivno tržište je 

određena primenom odgovarajućih metoda procene. Društvo primenjuje profesionalno 

rasuđivanje prilikom izbora odgovarajućih metoda i pretpostavki. Poslovna politika Društva je 

da obelodani informacije o fer vrednosti aktive i pasive za koje postoje zvanične tržišne 

informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici 

Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i 

prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu 

u svakom trenutku raspoložive. Stoga fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu 

aktivnog tržišta. Uprava Društva vrši procenu rizika, i u slučajevima kada se oceni da vrednost 

po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrednosti. 

Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost 

koja je u datim okolnostima, najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.  
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4. PRIHODI OD PRODAJE 

 

Prihodi od prodaje odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 

 Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:    

   - prihodi od prodaje usluga ostalim licima 11.319  10.445 

  

Prihodi od prodaje na inostranom tržištu:    

   - prihodi od prodaje usluga (Crna Gora, BIH) -  - 

  11.319  10.445 

Ukupni prihodi u 2021. godini su veći u odnosu na ukupne prihode u 2020. godini oko 8,37%  

Povećanje prihoda je rezultat normalizacije rada nakon prestanka vanrednog stanja u Republici 

Srbiji povodom epidemije virusa COVID 19 Društvo je nastavilo da radi smanjenim 

kapacitetom,  u 2021. godini.  . Poslovi procene imovine za potrebe banaka usled ekonomske 

krize i dalje je uočljiv zbog smanjenog obima kreditnih aktivnosti banaka i usled navedenog je 

Zavod i dalje znatno manje angažovan u poslovima procena imovine. Epidemija virusa COVID 

19 je doprinelo smanju prihoda od prodaje na inostranom tržištu  u 2021. godini . 

 

5. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA, DONACIJA I SL. 

 

Prihodi od premija, subven., donacija i slično odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 

 Prihodi od povraćaja poreskih dažbina:    

   - prihod od povraćaja poreskih dažbina -  18 

  -  18 

 

6. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

  

Troškovi ostalog materijala (režijskog-kancelarijskog) 26  108 

  26  108 

 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

 Troškovi goriva i energije 178  161 

  178  161 

 Troškovi materijala, goriva i energije 204  269 

 

Troškovi materijala u 2021. godini su smanjeni u odnosu na troškove materijala u 2020. godini 

za oko 76 %. Smanjenje troškova je posledica manjeg utroška ostalog-režijskog kancelarijskog 

materijala. 

Troškovi goriva i energije u 202. godini u odnosu na troškove goriva i energije u 2020. godini  

su povećanii za 10,56 %. Povećanje troškova goriva i energije je rezultat većeg troška električne 

energije. 
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7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 5.284  4.159 

 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i  

  naknade zarada na teret poslodavca 878  693 

 Troškovi naknada po ugovoru (spoljni saradnici) -  - 

     

 Ostali lični rashodi i naknade (putni troškovi i slično) 921  897 

  7.083  5.749 

Troškovi zarada i naknada zarada su povećani za 27,05%  kao rezultat povećanja prihoda. 

Naknade po ugovoru sa spoljnim saradnicima su izostale zbog neangažovanja spoljnih 

saradnika usled epidemije virusa COVID 19 na održavanju kontinuirane obuke za procenitelje 

nepokretnosti. Naknada dirktora nakon epidemije virusa COVID 19 se isplaćuje. Ostali lični 

rashodi su smanjeni  usled smanjenja ostalih ličnih rashoda. 

8. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 

 

Troškovi amortizacije odnose se na: amortizaciju opreme. 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

     

 Troškovi amortizacije opreme 24  22 

 

 

9. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

 

Troškovi proizvodnih usluga  odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 Troškovi proizvodnih usluga    

 Troškovi transportnih usluga  152  177 

 Troškovi zakupnine 436  335 

 Troškovi reklame i propagande -  - 

 Troškovi ostalih usluga 2.774  2.651 

  3.362  3.163 

Troškovi proizvodnih usluga su smanjeni za 14,12% .Troškovi zakupnina su povećani zbog  

ukidanja popusta koji je važio u vreme epidemije virusa COVID 19, troškova reklame i 

propagande nije bilo u 2021., dok su troškovi transportnih i ostalih usluga  povećani za 4,64%. 
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10. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

 

 Nematerijalni troškovi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

  

Nematerijalni troškovi    

 Troškovi neproizvodnih usluga  631  648 

 Troškovi reprezentacije 169  123 

 Troškovi premije osiguranja 9  1 

 Troškovi platnog prometa 66  55 

 Troškovi poreza -  - 

 Ostali nematerijalni troškovi 11  7 

  886  834 

Nematerijalnih troškova u 2021. godine su za 5,6% manji od nematerijalnih troškova iz 2020 

došlo je do povećanja neproizvodnih usluga, dok su troškovi reprezentacije  osiguranja, platnog 

prometa nematerijalni troškovi-sudske takse smanjeni u odnosu na 2020.godinu. 

 

 

11. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 

Finansijski prihodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

     

 Prihodi od kamata -  - 

 Pozitivne kursne razlike -  - 

  -  - 

Pozitivne kursne razlike potiču od preračuna dinarske protivvrednosti novčanih sredstava  

 

Finansijski rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 Rashodi po osnovu kamata 3  13 

 Negativne kursne razlike   7 

  ___________  _________ 

  3  20 

 Rashodi po osnovu kamata su zatezne kamate u zemlji. 

Negativne kursne razlike potiču od preračuna dinarske protivvrednosti novčanih sredstava  

 

12. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE 

 Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti ostale imovine odnose se na  

           U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 Obezvređenje potraživanja od domaćih kupasa -  493 

  ___________  _________- 

  -  493 

 Obezvređenje potraživanja od domaćih kupaca odnosi se na indirektno otpisana potraživanja. 
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13. OSTALI PRIHODI I RASHODI  
 

Ostali prihodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

  

Ostali nepomenuti prihodi    

 Prihodi od otpisa obaveza po zakonu –zastarele obaveze 63   

 Naplaćena otpisana potraživanja 221  106 

  283  106 

U 2021. godini naplaćena su otpisana potraživanja u iznosu 221 hiljada dinara, prihodi od otpisa 

obaveza po zakonu-zastarele obaveze iznose 63 hiljade dinara.  

 

Ostali rashodi odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

  

Troškovi sporova    

 Kazne za pr. Prekršaje -  - 

 Naknade štete trećim licima -  - 

  -   

U 2021. Godini nije bilo ostalih rashoda  

 

14. POREZ NA DOBITAK 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha  

(dobitak pre oporezivanja) 40  19 

 Poslovni dobitak (gubitak) 40  19 

 Usklađivanje i korekcije rashoda u poreskom bilansu (-34 )  (-19) 

 Oporeziva poslovna dobit 6  0 

 Poreska osnovica – umanjena poreska osnovica  

(Obrazac PB-i) 6  0 

 Obračunati porez (15% od umanjene poreske osnovice) 1  0 

 Porez na dobitak (Obrazac PDP) 1  0 

 Uplaćena akontacija poreza 17  24 

 Iznos poreza za uplatu -  - 

 Iznos poreza za povraćaj ( 16 )  ( 24 ) 

 Odloženi poreski rashod perioda -  8 

     

     

Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno 

za poslovni i kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda. U 

2020 godini nije bilo oporezive dobiti pošto je nakon uskladjivanja pozicija prihoda i rashoda u 

PB je iskazan gubitak U 2020. godini nije bilo umanjenja obračunatog poreza po osnovu 

poreskih podsticaja i oslobađanja. 
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15.     NEMATERIJALNA ULAGANJA  

 

Promene u toku godine na nematerijalnim ulaganjima bile su sledeće: 

 

U hiljadama RSD 

 

Ostala 

nematerijalna 

ulaganja 

  

Nabavna vrednost  

Stanje 01. januara 2021. 492 

Rashod 2021. 456 

Procena 31.decembar 2021. 7 

Stanje 31. decembra 2021. 43 

 

Ispravka vrednosti  

Stanje 01. januara 2021 492 

Rashod 2021. god. 456 

Stanje 31. decembra 2021. 36 

Neotpisana vrednost  

01. januara 2021. - 

  

31. decembra 2021. 7 

 

16.     OPREMA 

 

U hiljadama RSD 

 Oprema 

Nabavna vrednost  

Stanje 01. januara 2021. 532 

Procena 31.12.2021 82 

Nabavka u 2021.  - 

Rashod  

Stanje 31. decembra 2021. 614 

 

Ispravka vrednosti  

Stanje 01. januara 2021. 477 

Rashod  

Amortizacija za 2021. god. 24 

Stanje 31. decembra 2021. 501 

Neotpisana vrednost  

01. januara 2021. 55 

  

31. decembra 2021. 113 

Društvo je u skladu sa zahtevima MRS 38 Nematerijalna imovina i MRS16 Nekretnine 

postrojenja i oprema izvršilo preispitivanje korisnog veka upotrebe nematerijalnih ulaganja, 

nekretnina postrojenja i opreme na dan 31.12.2021. Nakon procene izvršena je promena 

nematerijalnih ulaganja za 7 hiljada dinara i opreme za 82 hiljade dinara. 
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17. ZALIHE 

Zalihe se odnose na: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

     

 Dati avansi dobavljačima u zemlji 80  254 

 

18. POTRAŽIVANJA  

 

Potraživanja se odnose na: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

 Potraživanja po osnovu prodaje    

 

 Kupci u zemlji  8.990  10.505 

 Ispravka vrednosti potraživanja (7.096)  (9.514) 

  1.894  991 

 

 Kupci u inostranstvu -  - 

     

 Ostala kratkoročna potraživanja     

 Ostala potraživanja  6  22 

     

 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak     

 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak  41  24 

Ispravka vrednosti potraživanja u 2020 godini u iznosu od 5.057 hiljada dinara korigovana je za 

4.457 hiljada dinara ukupno 9.514, tako da neto potraživanja umesto 5.448 hiljada dinara iznose 

991 hiljadu dinara uskladu sa MRS 8 

Kupci u zemiji na dan 31. decembar 2021. godine u iznosu od RSD  8.990 hiljada obuhvataju 

potraživanja od sudova u Republici Srbiji u iznosu od RSD 4.338 hiljada i ostale kupce u iznosu 

RSD 4652 hiljada. 

Potraživanja od kupaca u  2021. godini su usaglašena u iznosu od 3.860 hiljade dinara odnosno 

42,93%. Potraživanja od kupaca u iznosu od 5.130 hiljada nisu usaglašena odnosno 57,07%. 

 

 
19. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA  

 

U hiljadama RSD 

  2021. 2020. 

 

Tekući računi 695  1.751 

 Blagajna 1  1 

  696  1.752 

 
Devizni račun 46  46 

  742  1.798 

Društvo ima tekuće račune (redovan i račun za bolovanje) otvoren kod Banke Intesa a.d, RC 

Novi Sad. i devizni račun kod Banke Intesa a.d, RC Novi Sad. Tekući račun kod Vojvođanske 

banke a.d. Novi Sad ugašen je u 2021. godini. 
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20. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

Aktivna vremenska razgraničenja odnose se na: 
 

   U hiljadama RSD 

  2021  2020 

     

 Razgraničeni porez na dodatu vrednost 1  2 

 Unapred plaćeni troškovi -  - 

  1  2 

Razgraničen PDV u iznosu od 1 hiljade dinara odnosi se na primljene račune za telefone, 

komunalne usluge  koji su evidentirani i odnose se na 2021 u skladu sa MSFI, a pravo na 

odbitak prethodnog poreza nastaje u narednom obračunskom periodu u skladu sa zakonom o 

PDV. 

 

 

21. OSNOVNI KAPITAL 

 

Struktura osnovnog kapitala na dan 31. decembra bila je sledeća: 

U hiljadama RSD 

  2021  2020. 

     

 Akcijski kapital – obične akcije 1.139  1.139 
 

Na dan 31. decembar 2020. godine spisak akcionara društva su: 

  Obične akcije  

% 

učešća  

U hiljadama 

RSD 

       

Republika Srbija  8.678  76,19  868 

DTD Ribarstvo doo, Bački Jarak  737  6,47  74 

Dragojlović Dejan  168  1,47  17 

Radosavljević Ilija  139  1,22  14 

Aničić Zuzana  127  1,12  13 

Pašić Dušan  121  1,06  12 

Milović Radomir  113  0,99  11 

Šešum Milenko  109  0,96  11 

Živkov Miodrag  103  0,90  10 

Bralić Luka  100  0,88  10 

Ostali (11-37)  995  8,74  99 

Ukupno  11.390  100,00  1.139 

Privatizacija je vršena po Zakonu o privatizaciji, prodaja je izvršena putem aukcije (70% je 

prodato strateškom partneru, a 30% su upisali zaposleni). Fizička lica poseduju 1.963 akciju, 

odnosno 17.23%, a pravna lica 9.427 akcija, odnosno 82.77% od ukupnog broja akcija. 

U 2008. godini proces privatizacije je završen. 

U 2011 godini preneto je Agenciji za privatizaciju 76.18964% kapitala Društva. 

U 2015. godini preneto je sa Agencije za privatizaciju na Republiku Srbiju 76,18964% kapitala 

Društva. 

Akcijski kapital čini 11.390 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od RSD 100,00, 

čija je ukupna knjigovodstvena vrednost RSD 1.139 hiljada. 
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Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke akcije sa pravom upravljanja, pravom 

na udeo u dobiti akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o osnivanju, 

odnosno odlukom o emisiji akcija. 

Izvršeno je usaglašavanje sa Agencijom za privredne registre i Centralnim registrom hartija od 

vrednosti. 

Dobitak po akciji u 2021. godini iznosi je RSD 3,76 a u 2020. godini ostvaren je dobitak po 

akciji od RSD 0,94. 

 

22. REZERVE 

 

Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

     

 Zakonske rezerve 7  7 

 

Zakonske rezerve su formirane do 2004. godine, izdvajanjem najmanje 5% iz dobitka tekućeg 

perioda. 

 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

 Revalorizacione rezerve 76  - 

 

 Revalorizacione rezerve su formirane nakon procene i preispitivanja korisnog veka upotrebe 

nematerijalne imovine u skladu sa MRS 38 u iznosu od 6 hiljada dinara i procene i 

preispitivanja korisnog veka upotrebe nekretnina postrojenja i opreme u skladu sa MRS 16 u 

iznosu od 70 hiljada dinara  

 

 

23. NERASPOREĐENI DOBITAK 

 

Neraspoređeni dobitak se odnosi na: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

     

 Neraspoređerni dobitak ranijih godina 154  149 

 Dobit tekuće godine 43  11 

  197  160 

Neraspoređeni dobitak za 2020 godinu od 4.564 hiljade smanjen je za 4.457 hiljada kao rezultat 

ispravke potraživanja od kupaca i povećan za 52 hiljade kao rezultat ispravke odloženih 

poreskih obaveza pa su iskazane 149 hiljada u skladu sa MRS 8. 

 

24. REZERVISANJA ZA TROŠKOVE SUDSKIH SPOROVA 

 

Izvršena su rezervisanja za sudske sprove po dva spora koje ima Zavod: 

 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

 Rezervisanja za troškove sudskih sporova 68  69 

  68  69 
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25. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
 

Odložene poreske obaveze u iznosu od 18 hiljada dinara obuhvataju iznos poreza na dobit 

koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika. 

 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

  

Odložene poreske obaveze 18  8 

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike poreske i računovodstvene 

amortizacije. i revarolizacije stalne imovine u skladu sa metodom fer vrednosti . 

Odložene poreske obaveze od 60 hiljada dinara u 2020 godini korigovane su 52 hiljade dinara 

pa su iskazane 8 hiljada u skladu sa MRS 8. 

 

 

26 PRIMLJENI AVANSI  

 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

     

 Primljeni avansi od kupaca u zemlji 1  33 

 

Primijeni avansi, depoziti i kaucije na dan 31.12.2021. godine iznose RSD 1 hiljada i 

obuhvataju primljene avanse u iznosu od RSD 1 hiljada od ostalih kupaca. 

 

27.    OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 

Obaveze iz poslovanja odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

     

 Dobavljači u zemlji 287  529 

 

Obaveze prema dobav1jačima iskazane na dan 31. decembra 2021. godine u iznosu od RSD 

286 hiljada odnose se na, KONTO EKSPRES BIRO ZA KNJIGOVODSTVO iz Novog Sada 

u iznosu od 50 hiljada dinara TELENOR D.O.O. iz Beograda u iznosu od RSD 38 hiljade 

dinara  , CONVEST BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO iz Novog Sada u iznosu od 25 

hiljada dinara, JP NOVOSADSKA TOPLANA iz Novog Sada u iznosu od RSD 24 hiljade 

dinara PROZORČE KOD VUKŠE iz Novog Sada u iznosu od RSD 23 hiljada dinara,  MG 

EXPERT CENTAR GORDANA MITIĆ PR iz Novog Sada u iznosu od 19 hiljada dinara JKP 

VODOVOD I KANALIZACIJA iz Novog Sada u iznosu od RSD 15 hiljada dinara , PRO-

GRAD HIBERT FRANJO PR iz Subotice u iznosu od 13 hiljada dinara, JP INFORMATIKA 

iz Novog Sada u iznosu od RSD 9 hiljada dinara,  RAČUNOVODSTVO DOO iz Beograda u 

iznosu od 9 hiljada dinara, MAESTRAL DOO iz Novog Sada u iznosu od 9 hiljada dinara, 

SLAVKO LAZIČ PR GREEN CENTAR iz Novog Sada u iznosu od 9 hiljada dinara JP PTT 

SRBIJE iz Novog Sada u iznosu od 8 hiljada dinara, JKP ČISTOĆA iz Novog Sada u iznosu 

od 8 hiljada dinara i ostala pravna lica u iznosu od 40 hiljada dinara. 

Usaglašenost stanja obaveza prema dobavljačima za 2020. godinu je 98%. 
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28.     OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

 

Ostale kratkoročne obaveze odnose se na: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

  

Obaveze za neto zarade i naknade zarada 522  536 

  

Druge obaveze    

 Obaveze prema fizičkim licima za naknade 

  po ugovorima – sudski veštaci po ugovoru   16 

 Obaveze prema direktoru 30   

     

 Obaveze prema zaposlenima 6  9 

  36  25 

  558  561 

 

 

29. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST 

I DRUGIH JAVNIH PRIHODA 

 Obaveze  po osnovu poreza na dodatu vrednost  

 I druge javne prihode se odnose na: 

U hiljadama RSD 

  2021.  2020. 

 
Obaveze za porez na dodatu vrednost 

  po izdatim fakturama po opštoj stopi 497  612 

 
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 36  28 

 
 533  640 

 

 

 

 

30. SUDSKI SPOROVI                  

 

Vrednost sudskih sporova koje se vode protiv Društva na dan 31. decembar 2021. godine iznosi 

RSD 80 hiljada. 
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31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA  

 

Upravljanje rizikom kapitala 

 

Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizikom kapitala Društva. Rukovodstvo Društva razmatra 

kapitalni rizik, na osnovama ublažavanja rizika i uverenja da će Društvo biti u mogućnosti da održi 

princip stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući povećanje profita vlasnika, preko 

optimizacije duga i kapitala. Struktura kapitala Privrednog društva sastoji se od dugovanja, gotovine 

i gotovinskih ekvivalenata i kapitala.  

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.  

 

Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na kraju godine bili su sledeći: 

 

         U hiljadama RSD 

 2021.  2020. 

    

Zaduženost  -  - 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 742  1.798 

Neto zaduženost (742)  (1.798) 

    

Kapital a) 1.419  5.711 

    

Racio neto dugovanja prema kapitalu -  - 

 

 

a) Kapital uključuje akcijski kapital, rezerve i akumulirani dobitak. 

 

Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima 

 

Detalji značajnih računovodstvenih politika, kao i kriterijumi i osnove za priznavanje prihoda i 

rashoda za sve vrste finansijskih sredstava i obaveza obelodanjeni su u napomeni 3 ovih finansijskih 

izveštaja. 

 

Kategorije finansijskih instrumenata 

 

         
U hiljadama RSD  

 2021.  2020. 

Finansijska sredstva    

Potraživanja po osnovu prodaje 1.894  5.448 

Potraživanja iz specifičnih poslova 1  1 

Druga potraživanja 47  45 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 742  1.798 

 2.684  7.292 

Finansijske obaveze    

Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 287  529 

Ostale kratkoročne obaveze 558  561 

 845  1.090 
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31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak) 

 

Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze 

prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze čija je osnovna namena finansiranje tekućeg 

poslovanja Društva. U normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo niže navedenim rizicima. 

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima 

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. 

Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem 

izloženosti Društva ovim rizicima. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo 

uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti 

postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 

Tržišni rizik 

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima od promena kurseva stranih valuta i 

promena kamatnih stopa. 

Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti. Nije bilo značajnih promena u 

izloženosti Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koje Društvo upravlja ili meri taj rizik. 

Devizni rizik 

Društvo je izloženo deviznom riziku prvenstveno preko gotovine koji su denominirani u stranoj 

valuti. Društvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da u 

Republici Srbiji takvi instrumenti nisu uobičajeni. 

Stabilnost ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje, u velikoj meri zavisi od mera Vlade u 

privredi i postojanja odgovarajućeg pravnog i zakonodavnog okvira. 

Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na datum 

izveštavanja u Društvo bila je sledeća: 

U hiljadama RSD 
 Sredstva  Obaveze 
 31. decembar  31. decembar  31. decembar  31. decembar  
 2021.  2020.  2021.  2020. 

EUR 46-  46  -  - 

 

Društvo je osetljivo na promene deviznog kursa evra (EUR. Sledeća tabela predstavlja detalje analize 

osetljivosti Društva na porast i smanjenje od 10% kursa dinara u odnosu na datu stranu valutu. Stopa 

osetljivosti se koristi pri internom prikazivanju deviznog rizika i predstavlja procenu rukovodstva 

razumno očekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza osetljivosti uključuje samo ne 

namirena potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti i usklađuje njihovo prevođenje na kraju 

perioda za promenu od 10% u kursevima stranih valuta. Pozitivan broj iz tabele ukazuje na povećanje 

rezultata tekućeg perioda u slučajevima slabljenja dinara u odnosu na valutu o kojoj se radi. U slučaju 

jačanja dinara od 10% u odnosu na stranu valutu, uticaj na rezultat tekućeg perioda bio bi suprotan 

onom iskazanom u prethodnom slučaju. Glavni razlog za navedeno leži u činjenici da Društvo ima 

pretežno kratku poziciju u valuti, te su stoga obaveze u stranoj valuti daleko veće od potraživanja u 

istoj.  

U hiljadama RSD 
 31. decembar  31. decembar  31. decembar  31. decembar  
 2021. 

10% 
 2020. 

10% 
 2021. 

(10%) 
 2020. 

(10%) 

EUR 5  5  -  - 
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31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak) 

 

 

Rizik od promene kamatnih stopa 

 

Društvo je izloženo riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je kamatna 

stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta te Društvo nema na raspolaganju 

instrumente kojim bi ublažilo njegov uticaj.  

 

Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju posmatranog perioda data je u 

sledećem pregledu: 

         
U hiljadama RSD 

 2021.  2020. 

Finansijska sredstva    

Nekamatonosna    

Potraživanja po osnovu prodaje 1.894  5.448 

Potraživanja iz specifičnih poslova 1  1 

Druga potraživanja 47  45 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 742  1.798 

 2.684  7.292 

Finansijske obaveze    

Nekamatonosna    

Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 287  529 

Ostale kratkoročne obaveze 558  561 

 845  1.090 

 

Kreditni rizik 

 

Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 

dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak 

za Društvo. Izloženost Društva ovom riziku ograničena je na iznos potraživanja od kupaca na dan 

bilansa. 

Najznačajnija bruto potraživanja od kupaca predstavljena su u sledećoj tabeli: 

          
U hiljadama RSD 

 2021.  2020. 

    

BG REAL CONSULTING Beograd 2.280  2.280 

Vuković Commerce 2015 doo Futog 860  860 

Advokat Ivan.Ž.Mijatov Beograd 738  738 

Osnovno javno tužilaštvo Ruma 321  321 

Osnovni sud u Novom Sadu 294  280 

Više javno tužilaštvo u Kraljevu 288  94 

Privredni sud Leskovac 288  0 

Privredni sud u Beogradu 264  254 

Viši sud u Pančevu 228  0 

Osnovni sud u Kruševcu 216  216 

Viši sud Sremska Mitrovica 206  206 

Osnovni sdu Sremska Mitrovica 197  515 

Viši sud Subotica 192  192 

Ostali 2.618  4.549 

 8.990  10.505 
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31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak) 

 

 

 

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2021. godine prikazana je u tabeli koja sledi: 

 

         U hiljadama RSD 

 Bruto 

izloženost  

Ispravka 

vrednosti  

Neto 

izloženost 

      

Nedospela potraživanja od kupaca   -   

Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca 7.096  (7.096)  - 

Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca 1.894  -  1.894 

 8.990  (7.096)  1.894 

 

 

Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca 

 

Društvo na dan 31. decembra 2021. godine nije izvršilo obezvređenje potraživanja od kupaca za 

dospela potraživanja u iznosu od RSD 1.894 hiljada jer je utvrdilo da nije došlo do promene u 

kreditnoj sposobnosti komitenata, da su potraživanja obezbeđena odgovarajućim finansijskim 

instrumentima  i da će potraživanja u navedenom iznosu biti naplaćena. 

 

Upravljanje obavezama prema dobavljačima 

 

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2021. godine iskazane su u iznosu od RSD 287 

hiljada (31. decembra 2020. godine RSD 529 hiljada). 

 

Rizik likvidnosti 

 

Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Društva koje je 

uspostavilo odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog 

finansiranja Društva kao i upravljanje likvidnošću. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući 

odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i 

održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza. 
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31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak) 

 

 

 

Tabele rizika likvidnosti i kreditnog rizika 

 

Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća finansijskih sredstava. Prikazani 

iznosi zasnovani su na nediskontovanim tokovima gotovine nastalim na osnovu finansijskih sredstava 

na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti u mogućnosti da potraživanja naplati. 

 

Dospeća finansijskih sredstava 
           U RSD 

 
           31.12.2021. 

 
 Manje 

od mesec 

dana  

1-3 

meseca  

Od 3 meseca 

do jedne 

godine  

Od 1 do 

5 godina  

Preko 5 

godina  Ukupno 
            

Nekamatonosna 2.684  -  -  -  -  2.684 

 
           U RSD 

 
           31.12.2020

. 
 Manje 

od mesec 

dana  

1-3 

mesec

a  

Od 3 meseca 

do jedne 

godine  

Od 1 do 

5 

godina  

Preko 5 

godina  Ukupno 
            

Nekamatonosna 7.292  -  -  -  -  7.292 

 

Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća obaveza Društva. Prikazani iznosi 

zasnovani su na nediskontovanim tokovima gotovine nastalim na osnovu finansijskih obaveza na 

osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri. 

 

Dospeća finansijskih obaveza 

   
         U RSD 

 
         31.12.2021. 

 
 Manje 

od 
mesec 
dana  

1-3 
meseca  

Od 3 
meseca 

do jedne 
godine  

Od 1 do 
5 godina  Ukupno 

          
Nekamatonosne 288  -  -  -  288 

          
         U RSD 

 
         31.12.2020. 

 
 Manje 

od 
mesec 
dana  

1-3 
meseca  

Od 3 
meseca 

do jedne 
godine  

Od 1 do 
5 godina  Ukupno 

          
Nekamatonosne 562  -  -  -  562 
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31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak) 

 

 

 

Fer vrednost finansijskih instrumenata 

 

Sledeća tabela predstavlja sadašnju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu 

fer vrednost na dan 31. decembra 2021. i 31. decembra 2020. godine. 

 
 31.decembar 2021.  31.decembar 2020. 
 Knjigovodstvena  Fer  Knjigovodstvena  Fer 
 vrednost  vrednost  vrednost  Vrednost 

        
Finansijska sredstva        

Potraživanja po osnovu prodaje 1.894  1.894  5.448  5.448 

Potraživanja iz specifičnih 

poslova 1  1  1  1 

Druga potraživanja 47  47  45  45 

Gotovina i gotovinski 

 ekvivalenti 742  742  1.798  1.798 

        

 2.684  2.684  7.292  7.292 

        

Finansijska obaveze        

Obaveze prema dobavljačima, 

  bez primljenih avansa 287  287  529  529 

Ostale kratkoročne obaveze 558  558  561  561 

        

 845  845  1.090  1.090 

 

 

Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata 

 

Obzirom na činjenicu da ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini i 

prodaji finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom na činjenicu da ne postoje dostupne tržišne 

informacije koje bi se mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti finansijskih sredstava 

i obaveza, korišćen je metod diskontovanja novčanih tokova. Pri korišćenju ove metode vrednovanja, 

koriste se kamatne stope za finansijske instrumente sa sličnim karakteristikama, sa ciljem da se dobije 

relevantna procena tržišne vrednosti finansijskih instrumenata na dan bilansa. 

 

Pretpostavke korišćene za procenu tekuće fer vrednosti su i da knjigovodstvena vrednost kratkoročnih 

potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima aproksimira njihovoj fer vrednosti zbog toga 

što dospevaju za plaćanje/naplatu u relativno kratkom periodu. 

 

 

32  TRENUTNA EKONOMSKA SITUACIJA I NJEN UTICAJ NA DRUŠTVO 

 

Poslovanje Društva je pod uticajem finansijske krize i pogoršanih privrednih uslova. Zbog sadašnje 

krize na globalnom tržištu i njenog uticaja na srpsko tržište, za očekivati je da će Društvo poslovati u 

otežanim i neizvesnim privrednim okolnostima. Uticaj krize na poslovanje Društva trenutno nije 

moguće u potpunosti predvideti, te je stoga prisutan element opšte neizvesnosti. 





 

 

 

Beograd, maj 2022. godine 
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FINREVIZIJA d.o.o. Beograd 
Sarajevska 73/5 
11000 Beograd, Srbija 
Mail:  office@finrevizija.co.rs. 
Web:  www.finrevizija.co.rs. 
Tel:    011/4090-730 

 
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
AKCIONARIMA I DIREKTORU DRUŠTVA „REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA“ AD, NOVI SAD 
 
Mišljenje 
 
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva „Republički zavod za sudska veštačenja“ a.d., Novi Sad (u daljem tekstu: 
„Zavod“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, 
izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz 
finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. 
 
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, 
finansijske pozicije Zavoda na dan 31. decembra 2021. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu 
koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, zasnovanim na Zakonu o 
računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama uz finansijske izveštaje. 
 
Osnov za mišljenje 
 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je 
naslovljen Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Zavod u skladu sa Etičkim 
kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim 
zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 
odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni 
i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. 
 
Ključna revizijska pitanja 
 
Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj 
reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celini i 
u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. 
 
Odredili smo da su pitanja opisana u nastavku ključna revizijska pitanja koja će biti saopštena u našem izveštaju. 
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Ključno pitanje revizije Odgovarajuća revizorska procedura 

Priznavanje prihoda 

(Pogledati napomene 3.1, 4. i 13. uz finansijske izveštaje) 
 
U 2021. godini Zavod je ostavrilo poslovni prihod u iznosu 
od RSD 11,319 hiljada. 
 
Prihodi su materijalno značajna kategorija koja je podložna 
značajnom inherentnom riziku i jedan je od glavnih 
indikatora kojim se ocenjuje uspešnost poslovanja društva. 
Postoji rizik da su prihodi iskazani u višem iznosu od onog 
koje je Zavod ostvarilo. 
 
Međunarodni standard finansijkog izveštavanja - MSFI 15 
– „Prihodi od ugovora sa kupcima“ navodi da se prihod 
priznaje kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi 
priticati u Zavod i kada se ta naknada može pouzdano 
izmeriti. 
 
U skladu sa tim, Zavod priznaje prihod kada se iznos 
prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u 
budućnosti Zavod imati ekonomske koristi i kada su 
ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva, 
te kada su proizvodi i roba i svi rizici povezani sa njom 
preneti na kupca. 
 
Prihodi od prodaje proizvoda, usluge i robe priznaju se na 
temelju ugovorenih cena umanjenih za ugovoreno popuste 
i porez na dodatu vrednost. 
 

Uradili smo analizu da li je rukovodstvo Društva adekvatno 
priznavalo prihode i primenilo zahteve MSFI 15 –„Prihodi 
od ugovora sa kupcima“. 
 
Naše revizorske procedure su uključivale testiranje 
kontrola i druge procedure revizije, uključujući: 
 

 Procenu okruženja IT sistema u vezi sa 
fakturisanjem usluga i odmeravanjem prihoda, kao 
i drugih relevantnih sistema koji podržavaju 
odmeravanje prihoda; 

 Ocenili smo računovodstvene politike koje se 
odnose na priznavanje prihoda; 

 Testirali smo interne kontrole koje je Zavod 
uspostavilo; 
 

 Proveru sistema fakturisanja i merenja prihoda do 
unosa u glavnu knjigu; 

 Proveru pojedinačnih faktura kupcima (na bazi 
revizorskog uzorkovanja), potvrdili njihovu 
usaglašenost sa ugovorima, dogovorenim 
cenama, otpremnicama i priznatim iznosom 
prihoda i izvršili smo analitičke procedure na 
priznate prihode i troškove prodatih proizvoda. 

 
Na bazi sprovedenih revizorskih procedura, nismo 
identifikovali značajne nalaze u odnosu na tačnost 
evidentiranih prihoda za godinu koja se završila 31. 
decembra 2021. godine.  
 
Uverili smo se da su sistemi i procesi koje je uspostavilo 
rukovodstvo, kao i procene i pretpostavke koje su 
napravljene dovoljno dokumentovane i potkrepljene, da bi 
se osigurala pravilna primena MSFI 15. 

 
Ostala pitanja 
 
Finansijski izveštaji društva Republički zavod za sudska veštačenja a.d., Novi Sad za 2020. godinu bili su predmet revizije 
drugog revizora koji je u svom izveštaju od 28. aprila 2021. godine izrazio nekvalifikovano mišljenje. 
 
Ostale informacije 
 
Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije sadržane u Godišnjem izveštaju 
o poslovanju (koji ne uklјučuje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima) za godinu koja se završava na dan 31. 
decembra 2021. 
 
Naše mišlјenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaklјučka kojim 
se pruža uveravanje o njima.
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U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri tome razmotrimo 
da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili naših saznanja stečenih tokom revizije, 
ili na drugi način, tako da ostale informacije predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.  
 
U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sproveli smo postupke propisane Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. 
Ti postupci uklјučuju proveru da li je Godišnji izveštaj o poslovanju u formalnom smislu sastavljen u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije.  
 
Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, u meri u kojoj smo bili u mogućnosti da ocenimo, mišljenja smo da: 
 

 Ostale informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju, nisu sa informacijama prikazanim u finansijskim 
izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2021. godine, 

 Priloženi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu nije sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
Republike Srbije. 
 

Na osnovu poznavanja i razumevanja Društva i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, naša je odgovornost da 
saopštimo da li ostale informacije u Godišnjem izveštaju o poslovanju sadrže materijalno značajne pogrešne navode i da, 
ukoliko postoje, istaknemo prirodu tih navoda. Na osnovu postupaka koje smo sproveli, nismo utvrdili materijalno značajne 
pogrešne navode u Godišnjem izveštaju o poslovanju. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima 
Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem 
u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela 
stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi 
poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. 
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 
 
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. 
Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu 
sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi 
mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, 
pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.  
 
Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam 
tokom revizije.  
 
Isto tako, mi: 
 
■ Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled 

kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje 
dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani 
materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 
greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje 
ili zaobilaženje interne kontrole.
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■ Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji 

su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.  
■ Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana 

obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.  
■ Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na 

osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu 
da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. 
Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana 
obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje 
mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, 
budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.  

■ Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, i da li su u 
finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.  

 
Saopštavamo rukovodstvu, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve 
značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.  
 
Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu 
nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču 
na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite. 
 
Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u 
reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju 
revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, 
utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice 
budu veće nego koristi od takve komunikacije. 
 
Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Vladimir Prvanov. 
 
 
 
Beograd, 04. maj 2022. godine 
 
 

     Vladimir Prvanov 
Licencirani ovlašćeni revizor 
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